
 םעט-םעט רעשידלי רעד
 םרענרעל-שידיי רא5 לטעלב שידאירעפ א

 1 1995 רעבאסןלא / ו־נשמ ירשית 1 רעמונ ,1 ■

 ״לקיטרא-טי_יל רעזדנוא ?םעט-םעט א םאװ ראפ

 ? לאנרושז א םאװ ראפ

 ןםם20 ןופ ףום םי_יב שידלי ףיוא טפירשסטצ עי_ינ א

 ךוא - ןבי_ירש .2יםיעכהלוצ א םעפע זיא סרעדנוהראי
 זןופרעד ןעמ סאה םאװ .ךארפש אזא ןיא - ןענעײל

 א גיגנומענרעםנוא עקיזאד יד זיא רשפא _םוג .ונ

 יד זא 5*ןעהנעם םאװ ענעי 4יםיעכהל וצ .עקידםיעכהלוצ
 .םפנוןלוצ ןײק םשינ םאה וארפש עשידלי

 זיא ־םעם-םעט רעשידלי רעד.ןפאש ןופ עעדיא יד
 -אנאפ-שידלי ןופ פעק יד ןופ ןעגנורפשענםױרא םשינ

 יד ןופ ןטנעדוםס יד ןופ ןעמוקעג *ירופהל זיא יז .רעקיס
 םפירשטעצ א 7יסרעדאפעג ןבאה םאװ .ןםר>לשידלי

 .טאלב-שדוח שיסקאדיד א :אוױנ רעײז ראפ
 ןשיפיצעפס א עקאט טאה ־םעם-םעס רעשידלי רעד.
 םאװ ןשםנעמ ראפ לאנרושז א ןי_יז לאז סע : ליצ
 וליפא טעװ לאנרושז רעד ןוא .שידלי ריז ןענרעל
 זיא שידלי םאװ ־ןססילאנרושז. ןרוד ןרעװ ןבירשעג
 ריז ייז ןבאה לאמא .וארפשרעםומ רעײז סשינ
 םײג יוזא ןוא _ואנ ויז ןענרעל ןוא - שידלי םנרעלעג

 .עיצידארם-שידלי רעד ןופ ״טײק ענעדלאנ יד רעסײװ
 1) אוזסח־ו ; 2) ז$01£*1<א68 ןנזסי״נססווס״ ; 3) ס״זזסק״־ס ; 4) קסונז
 סקסססז ; 5) 3||וזז״6ז ; 6)1£א£ץק0<א 30 סס״1ז״1זס ; 7)ז4ס-

 אזא טכארטעגםיוא רימ ןבאה םאװ ראפ

 ז לאנרושז םעד רן<פ ןעמאנ

 א ןי_יז לאז םע ןליװ רימ לײװ .םנטשרע -

 ןיא םמאטמאט יד יװ . ־םצטמצט. ןימ

 .לטימ-עיצאקינומאןל •יקידתמא ןא ,עקירפא

 ןענעײל ןענעק ןלאז םידימלת-שידןי זא

 עקיטנעה ףיוא מני_יה ןבירשעג ןעלקיטרא

 .םעמעט

 לאז םע זא ןליװ רימ לײװ .םנטײװצ -

 8 זיא םאװ> ג)םעזג ןשידןי * ןבאה

 <_ןגאז ןײלא ריא טנעק םעט רעשידײ

 ןליפש אד ןלעװ רימ יװ יוזא ,סנטירד ןוא

 ןלאז רימ זא ךאד םע גיטסאפ .רעטרעװ טימ

 םאטמאט א .ליפשרעטרעװ א טימ ןבײהנא

 רעשידןי רעד. > םעט ןשידןי א טימ

 ! ־םעט-םעט

 1) 04£$סח< יז4ח1361ס ; 2) 1/04 9ס01 ; 3) ססז״זסח־וז ןםאפ

 דראפםקא ןופ םעי_ינ
 זיא דראפסקא סע יװ ןוװרפ וימאל .ײחילש א ןי_יז ףראד ויא זא

 ןיא םארגארפ-רעמוז רעד ןנעװ ןלײצרעד וצ .ויז טזאל
 יד גיוס םאװ רעבא .21רועיש א ןא ויא באה דראפםקא
 זצ ןגאז ויא ןאק .זרוק נ)יי_ירעדיולפ ןי_יט רענעייל
 ויז ןוא 5'ןעװעראה וצ ביל ןבאה םאװ ןשסנעמ
 םראד ןעני_יז שידןי םימ פאק ןלופ א ןפאסשנא

 .טסעג עטגײלעגנא
 .םרערעל יד טימ רימ ןסעברא 1 זיב רעגי_יז צ 9 ןופ
 ענעדישראפ ןגעװ טדער עמ .ום א סנעייל עמ
 עיצראפ עבלעז יד זא ןגאז ןעק עמ ןוא .5,םינינע
 לוש ןיא יװ יוזא :טכאנ י_יב זדנוא ףיוא סראװ סעברא

 .סעבראמעה אד ןעמ טמוקאב
 .סשינ וי_יא סעגראפ ךיא .ןקע עלא ןופ עליופ רעבא

 ענייש צ רעבא עקנישטנײלק א
 ענעדישראפ ןאראפ ןםראד ןענעז םע ןוא .טאטש
 ואק ןעמ .ןקראפ עסיורג ;4,ןעמעס עלא ראפ ןכאז
 ואנ .<םלאק לסיב צ םראדז עזמעם רעד ןיא ןעמיװש
 יװ רעמ םשינ זיא ןאדנאל םאװ ,סאד זיא 7,,רלעמ א

 .ןאב רעד טימ ןראפ העש ןײא
 טנרעל ןעמ סאװ ןסיװ סליװ ריא זא ןיוש רעה ויא
 ״תוגרדמ עלא .*,דוס ןייק טשינ ויוא זיא םאד ןוא
 טימ ויז םגעקאב עמ .ײ״ןגינםשוצרעבירא םעפע ןבאה
 םשינ סזאל עמ רעבא .רעבערש וס א ןופ קרעװ יד
 אד ןענעז גאטימ ואנ .עטכישעג ןוא קיטאמארג פא
 לאמ לייס .ןטארעפער .ןםאלקסעומש .ןשינעגעגאב

 4 סי_יז ףיוא ףוס



 געט 1יעקײזגוט-םוי

 ״הנשה שאר

 םעד ןיא .ראי ןופ בײהנא טנײמ הנשה שאר
 .ראי עי_ינ םאד ןדלי י_יב ןא ךיז טבײה גאט

 םאװ ועלוױרב יד ןםײה יוזא - נ)הבוט הנש
 טוג א טנײמ - ןטייװצ םעד רענײא ןקיש ןדײ
 .4יןורפזה-םױ ויוא ןעמ טפור הנשה שאר .ראי

 .6,ןידה-םױ ןוא 5>העורת-םױ

 גאט םעד ןיא לי_יװ ןורפזה-םױ םיא טפור עמ
 ןוא 7,םיאטח ערעײז ןדלי יד ויז ןענאמרעד

 .״הליחמ ןוא ײהבושת וצ ויז ןטײרג

 גאט םעד ןיא לייװ העורת-םױ םיא טפור עמ
 ידפ רשפא ,ןלוש יד ןיא *0,רפוש ןעמ טזאלב
 רעכיז .םנםיװעג ענעפאלשראפ יד ןקעוװצפיוא
 ט$ה םאװ ■1,ןוניבא םהרבא ןענאמרעד וצ -
 וצ טײרג ןעװעג זיא ןוא טאג טגלאפעג
 א .12,ןברק א ראפ ןקחצי ןוז ןי_יז ןעגנערב
 םקחצי ףיוא ןראװעג ןטכאשעג זיא >נ>ןאראב
 טכאמעג עקאט רפוש רעד זיא ראפרעד .טרא
 טאה רפוש םענופ לוק םאד .ןראה-ןאראב א ןופ
 14,הלגתנ זיא טאג ןעװ טרעהעג ויוא ןעמ

 .ינים גראב ןפיוא ןראװעג
 גאט םעד ןיא לייװ ןידה-םױ םיא טפור עמ
 ןטשרע םעניא .15,םירפס י_ירד טאג טנפע
 םאװ 17,םיקידצ יד ןללרא טאג טבי_ירש 16,רפם
 רפם ןטייװצ םעניא .ןבעל ןבלללב ןלעװ
 ןלעװ סאװ ■*)םיעשר יד ןללרא טאג טבללרש
 רפם ןטירד םעניא .ר$י ףום ןראפ ןבראטש

 1ײלרוג רעײז םאװ .ענעי ןללרא טאג טבי_ירש

 טשרע .רופיפ-םױ ואנ זיב רעכיזמוא ךאנ זיא
 ןבעל םוצ ןבללרשנללרא ייז טאג טעװ טלאמעד

 .טיוט םוצ רעדא
 1) ץ0אז0/ם11<£ ; 2) מ08א )״3מ0א£ ; 3) 8א0א£ 70ױ/£ ; 4) ץסו4
 £^2ואסחאו ; 5)ץס״ זמם£ ; 6)ץס״ ת*ס;א ;זן ו<א/וזסו*4 ק&^ ;
 8)ז8מםץ£ זפק־״ו״ 9))4£|<מ11£ [מז<10״ ; 10) 3א0ץ££מ $)10|3ז ; 11)
 8ץה0)4 סוזואוט 1ס קגוזטזסווס 80ז3|ו3זח ; 12) 1<0ח6א 53סזו(וסס ; 13)
 אחסז ; 14)(4130*1£ סס ז4״41*ז ; 15) 5£06114 ו״זזסס ; 16) 3£ץ££6
 1זיזזס ; £3X01X114 (17 1ס$ )145105 ; 18) 6£36011ו4 1ס5 זה4ס1ו3ח<8 ; 19)
 00ץ61 (10811״

 רופיפ-םוי זיב הנשה שאר ןופ געט ןעצ יד
 טגאלש געט יד ןיא .1,םיארונ-םימי ןעמ טפור
 ויז ןזומ םירבח נ>עטגירקעצ .2,אטח-לע ויז ןעמ
 יד ןללז 4,לחומ ויוא זומ עמ .ןטעברעביא
 ןטוג ןזללװאב וצ ידפ .הליחמ ןטעב ןוא 5,תולװע
 ןופ .6,תעל-תעמ ןצנאג א ןטםאפ ןעמ זומ ןליװ
 -ןוז ןקידנעמוק זיב גנאגרעטנוא-ןוז

 ןעמ ראט עלעקערב א וליפא .גנאגרעטנוא
 ןעמ ראט רעםאװ ןפארט א וליפא ,ןםע טינ
 טרעה טכאנ יד טמוק םע ןעװ ןוא .ןעקנירט טינ
 זיא ץלא .ןזאלב רפוש לאמ א ואנ ןעמ

 .רופיפ-םױ ןקידנעמוק ןזיב ןבירשעגנא

 ןוא גנוצ עםיורג א טאה םקא ןא : לטרעוו
 .ןזאלב טשינ רפוש ןײק ןעק

 1)ץ014*4 60601)41ס8 6״ (ס״ז5 6ס ק4״ו|0״ס0 ; 2) *6£ז
 אםח-לע זגאלש ױז 8ס (מ״זס 1״ ססס1קס ; 3)£>זסזז111ס5 ; 4)140ץא61
 זרז ל״ומ ק3ז6ס״״0ז ; 5)*£31.1/1סז18 ; 6)14£3-1£3 24 (ו0״זס5



 רעטאעט א

 ךצלעטעלב צשירארעטיל

 רעטאעט ןיא קעװא זיא ןבעל סאד
 (א>0<111 לטיפאק .־שטנעמ וצ שטנעמ ןופ. - רידאנ חשמ)

 א ןעז קעװא זיא ןוא ילעסאװ שינלעק טימ ייטצירפשאב •ןיז .טאװארק םעד ןדנובעגםױא ךיז םאה ןבעל סאד
 לםיב א זיא ןבעל םאד) ןלירב יד ןאטעגנא .עשזאל א ץא טצעזעגקעװא ןד טאה ןבעל םאד .קיטש־רעטאעט
 רעד ףיוא •>בוט-םױ רענעטלעז א ןעװעג זיא טקא ןטשרע ןיא .ענעצם יד ןטכארטאב ןעמונעג ץא (יליטכיזצרוק
 טריםערעטניאראפ ןראװעג זיא ןבעל םאד .ןעזעג טשינ לאמ ץיק ךאנ טאה ןבעל םאד סאװ בוט־םױ אזא .עניב
 ןבעל םאד סאװ .דײר עניוזא טדערעג ןוא רעבאהביל יד ןעמוקעגםױרא ןענרז םע .טקוקעגוצ רעטדװ ךיז טאה ןוא
 טשינ ןוא עשזאל רעד רעביא ייןגױבעגרעבירא ךיז טאה דנעל םאד .טבעל עם טניז טרעהעג טשינ סנױזא טאה
 .ןבעל םעד רא5 .םיא ראפ ? דײר ענױזא טרעהעג ןבעל סאד טאה ןעװ י רעניגמ טאג .טראװ א חילראפ טלאװעג

 *יײנ לגאפש ןעװעג גנידצלא זיא
 טאה ןבעל םאד זא .ןקילגמוא עלעניגירא ענױזא ןעמוקעגראפ ןענדז טקא ןטירד ץא ןוא ןטײװצ ץא
 ןוא רעטנענ ןגיובעגוצ ךיז טאה םע .ןעז רעםעב לאז םע •יידכ .,יטשױועגםױא ײז ץא ןלירב יד ןעמונעגפארא
 טשינ לאמ ץיק ךאנ טאה ןבעל םאד םאװ טדערעג ןבאה םאװ ,ןראיטקא יד ףױא ןגױא יד ייטגנערטשעגנא
 ןוא טרא ״יםוש ןײק ץא .לאמ ןײק .קיטש םעד ןופ ״יגנולדנאה רעד ןופ "יספאכראפ ןראװעג זיא םע .טרעהעג
 .רעטאעט ץא ןעזעג טאה םע יװ ןשטנעמ ןופ ןעגנולדנאה ענױזא ןעזעג טשינ ןבעל םאד טאה .טדצ םוש ןײק ץא
 1יא טנעה יד טימ טשטאפעג .טלעטשעגפױא ךיז טאה ןבגל םאד .טקא ןטצעל ןפױא ןלאפעג זיא גנאהראפ רעד

 .אװארב ןגירשעג
 קוק א טאה םע .טעפש גונעג ןעװעג ןיוש זיא "יגנולעטשראפ רעד ןופ ןעגנאגעגםױרא זיא ןבעל םאד זא
 ןעזעג טאה םע םאװ גנידצלא ןטכארטרעביא ןעמונעג טאה ןבעל םאד .ףלעװצ ךאנ בלאה * רעגײז ןפױא ןאטעג
 םאד זא ״יםולש םוצ ןעמוקעג זיא םע ןוא .ןײלא ךיז טי;נ ״יןכװלגראפ םע ןוא רעטאעט ץא טכאנ רב טנונה
 יװ ןעז ןוא רעטאעט ץא "יןפאכניגרא טיגצ וצ טי.יצ ןופ ךיז ףראד סע ןוא ןבעל וצ יוזא יװ טשינראג טםײװ ןבעל

 ״יןטײהנגעלעג עכעלנע י_יב ןעלדנאה ןשטנעמ ױזא
 ןוא חינאמ טראד ךיז טנרעל םע ןוא ןיגרא רעטאעט ץ.< ״יקיםעמלגער ןבעלם טײנ ןא טלאמעד ןופ ןוא
 זלא ">וענעפילשעג ץלא .רעטנאסערעטניא ץלא ןבעל םאד טרעװ גאט א םאװ ןוא .ןטםעשז ןוא ״יגנעג

 .רעשילארטאעט
 1) ־־(גסזם־ז ןצירפשאב); 2) 83״ ז)6 0ס1ס9״8; 3) זתעסק8; 4) 'ז׳0זז7£\/; 5) 38 ןנסחסזזסז 8ס (183303 ןגײברעבירא ךיז; 6)
 113זח1)3חז 080(; 7) 653סץ׳8ז ןשיװסױא; 8) א£ם£7 - קססז קסס; 9) ^ססזזןסוווסז,(סזס8ז ןעגנערטשנא; 10) ס3ק1|״4;11) 8ס11סס; 12)
 ססססס (ק|ס3(סז1908 ןײק); 13) 3ק8ס13ס|8;14)ססס1ק3ז8ז; 15)ססחס1סז8 סולש 01צ ןעמ1ק; 16)(3|ז8 סס 3301; 17)סס035|סח; 18)
 ז89ס1ו6ז8חו8ז11; 19) 013זיו4ז83 <ני89זז (3|09: גנאג רעד); 20)ז3(8ח( , 3190154 (ז1ס ״סזאס ןפײלש)
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 ליפשלטסעק
 ןס א \ ראי ןשידײ םצנופ בײהנא א
 .טשרוד םצד טשינ טליטש םאװ רצםאװ
 \ טלצװ רצד ןו5 רצדא ץאק א ןום ב
 \ ןגינצגראפ טימ .טכאקצג טשינ
 \ קראפ רצםױרנ .ד .ןופצ םצד ןגצקטנא
 ה שדוקךושל ףױא •ץלא. \ ץינ טשינ
 טלצטש צמ .ו .םימכח יד ןו5 טאטש יד
 הװח רצםומ יד \ טײג צמ ןצװ םצ
 א יװ רצמ ךאנ .ז .ןםצגצג םיא טאה
 ןימ א ת .ישטנצמ א ךיוא זיא ד \ טיװ

 .טצנאלפ רצחנוא \ המהב
 •צדננ א ןזיוצנארפ יד ןבאה דדמ טניז ג
 גו .דרצ יד ןטצבראאב וג גױט רצ .2

 טשינ 5 בס לאמ זס * .שלאפ טשינ
 םחא .7 .קינדונ א טוט םאװ .6 .טכצר
 \ נס רצמונ ךאנ יז טכוז צמ ,ס.דליב א
 רצטםקילײה רצד .צ .צכאפצ רצדא דונכ

 םצ ןצק צמ \ ןצגנוגנצרטשנא צםױרג ראפ טראװ ןײלק .גס .ראי םצנופ גאט


